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постижения за
учениците на
ПГ по земеделие
"Тодор Рачински"

Министър Гроздан
Караджов ще помага при разрешаването на пътни неволи в общината
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Валентин Димитров обсъди темата с добива на газ в Баба Добра посрещна
общината с министъра на околната среда и водите своя 101-ви рожден ден

Кметът на Община Генерал Тошево гостува в София
на важна среща с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов в края
на миналата седмица. Поводът за визитата до столицата
на градоначалника беше намерението за добив на газ в
Добруджа и изгубеното дело
от страна на РИОСВ – Варна
срещу инвеститора „Русгеоком БГ“. На срещата присъстваха още Албена Симеонова, която е бивш депутат от
Добрич и в момента член на
„Зелено движение“, юристът

„Зелено движение“ и депутат
в 45-ото Народно събрание
Иван Велов и Димитър Франгов – представител на морските общини, един от активните участници в спасителната акция за кораба „Вера
Су“ и водолаз от Шабла.
Всички се обединиха около
мнението, че хората не желаят сондажи в земите си. Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров запозна всички присъстващи
на срещата с всеки подробен
детайл около казуса с намерението на „Русгеоком БГ“

да добива газ от земите на
Златна Добруджа. Пред Борислав Сандов градоначалникът припомни и за проведения преди време референдум, който категорично показа намерението на местните
и тяхната твърда гражданска
позиция против възможността за добив на газ в региона.
Обсъдена беше и темата за
загубеното дело от страна на
РИОСВ – Варна срещу инвеститора и последващите действия.
Припомняме, че Административен съд – Варна отме-

Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров беше на важно посещение в столицата,
където се срещна с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, с който обсъдиха газовия
проблем на региона.

Актуална
информация относно ситуацията
с COVID-19 на територията на общината към 4 февруари
Към тази дата пациентите с положителен PCR-тест
на територията на община
Генерал Тошево са 46. 2 от
тях се намират в болнични
заведения и 44 на домашно
лечение. Поставените под
карантина и контактни лица са 42.
Кризисният щаб и ръководството на Община Генерал Тошево апелират към
всички жители, собственици на търговски обекти
и работещи в публични институции на територията
на общината да бъдат отговорни и да спазват всички
противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и здравето на местната общност!

ня по жалба от „Русгеоком
БГ“ ЕАД – град София, Решение по оценка на въздействието върху околната среда №
ВА-1/2018 г. от 01.02.2018 г.
на Директора на Регионална
инспекция по околната среда
и водите – Варна и връща на
Директора на РИОСВ – Варна
преписката за извършване на
оценка за въздействието върху околната среда, съгласно
Решение № ВА 150-ПР/2014
г. от 26.11.2014 г. на същия
административен орган на
инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок
„Добрич“, включващо четири
участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“, за проучване и
добив на природен газ на територията на област Добрич“
с възложител „Русгеоком БГ“
ЕАД – град София.
Делото за добив на природен газ в Добричко беше образувано през 2018 год. по
жалба на „Русгеоком“ ЕАД –
град София срещу Решение
на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с
което е отказано одобряване
на осъществяването на инвестиционно предложение за
проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

На 3 февруари баба Добра
от град Генерал Тошево навърши 101 години. В сравнително
добро за своята възраст здраве Добра Златарова посрещна гости от Общинска администрация, които я зарадваха с
подаръци и малко внимание.
На 101 години баба Добра ве-

боледувала, а кръвното и продължава да бъде стабилно „като на млад човек“.
„Като всеки възрастен човек и тя се чувства малко самотна. Ние сме си само двете. Постоянно иска да си говори с някого и да общува, колкото и трудно да и е. В рода

че не чува много добре и трябва да говориш силно с нея, за
да те чуе, отговаря трудно и е
физически отпаднала, но въпреки това умът и съзнанието
и са ясни, а общото и здравословно състояние е добро.
В момента за столетницата
е грижи нейната племенница
Стоянка Стоянова. Тя сподели пред заместник-кмета Деян Димитров и началника на
отдел „Култура“ Маргарита
Великова, че през последните 4-5 години баба Добра не е

си има и други дълголетници.
Разказвала ми е, че баба и Мита е доживяла до 105 години,
а нейната леля е доживяла чак
до 116 години. Дали е вярно
обаче никой не знае“, сподели пред гостите Стоянка Стоянова.
От Общинска администрация подариха на баба Добра
кошница пълна с хранителни
продукти и плодове. Осигурена беше малка финансова
подкрепа за старицата и дърва за огрев.

Депутатите от 8 МИР – Добрич изразиха подкрепа във
всяко отношение около казуса с добив на газ в района

По време на своята визита в София при министъра на
околната среда и водите Борислав Сандов, кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров посети и парламента, където се срещна
с депутатите от 8 МИР – Добрич. Темата на разговор беше същата, както и при министър Сандов – намерението на „Русгеоком АД“ да добива газ в Добруджа и изгубеното дело от страна на
РИОСВ – Варна срещу инвеститора.
След като Валентин Димитров запозна в детайли всички депутати с казуса и него-

Последва среща и с депутатите от 8 МИР – Добрич, темата на която отново беше свързана с
бъдещето на земята на Добруджа.

вата пълна история от самото
начало до ден днешен, всички се обединиха около мнението, че са готови с всички сили да работят в подкрепа на гражданския интерес и
местната общност в Генерал
Тошево и Добруджа.
Депутатите от 8 МИР – Добрич признаха, че след изгубеното дело от страна на РИОСВ – Варна, в приемните им
много често влизат граждани, които са обезпокоени от
всичко случващо се и искат
бърза и своевременна намеса на властта, която да доведе до положително развитие
случая.
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Възпитаниците на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ Ученик от нашия град
отново с най-добри резултати в област Добрич
с първа награда от
престижен конкурс

За пореден път учениците
на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ – град Генерал Тошево
се представиха най-добре от
всички училища в област Добрич в Категория „Б“ (ученици 8-9 клас) на Европейската олимпиада по статистика за
ученици, която се организира
от Евростат и НСИ.
От учебното заведение с
гордост обявиха, че отбор
RACHINSKI1 в състав: Стефани Великова, Виолета Димитрова от 8 „а“ клас и Мирослава Янкова от 9 „а“ клас, получиха 8,34 т. от 10 и оставиха
зад себе се представители на
математически и икономически гимназии от цялата страна. С този резултат те продължават напред в следващия етап
на Европейската олимпиада по
статистика за ученици.
В категория „А“ ученици
10-12 клас отбор RACHINSKI2
в състав: Красимира Николова, Иван Йорданов, Янислава Куртева от 11 „а“ клас също се представиха добре и се
класираха за следващия етап
на олимпиадата.
Ментор на отбор RACHINSKI1
е Севдалина Бонева, а на отбор RACHINSKI2 Ангел Ангелов. Двата отбора изказват
благодарности на всички колеги, които са оказали методиче-

ска помощ по време на състезанието.
В същото време от учебното заведение обявиха, че там
са се провели двата училищни кръга на Националното състезание „Най-добра бизнес
идея“, организирано от МОН.
За следващият кръг на състезанието се класира Елена Тодорова от 12 „а“ клас. В
надпреварата участваха ученици от XII „a“ и XII „б“ клас
на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“.
Състезанието има за цел да
засили мотивацията на уче-

ниците от професионалните
гимназии за пълноценното усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество.
Професионалната гимназия
по земеделие „Тодор Рачински” от Генерал Тошево днес
е домакин на Националното
зимно математическо състезание „Атанас Радев”, съобщи
за Про Нюз Добрич директорът
на учебното заведение Кристияна Иванова. В надпреварата участват 20 ученици от 8, 9,
10 и 11 клас.

Това са двата отбора, които се представиха отлично на
Европейската олимпиада по статистика.

Иванова обясни, че математическото състезание се провежда в училища, които са пожелали да бъдат домакини. В
област Добрич другото такова учебно заведение е Природо-математическа гимназия
„Иван Вазов”. ПГЗ „Тодор Рачински” е домакин на надпреварата „Атанас Радев” за първи път. Това се случва заради
желанието на 20-те ученици
да участват в него.
Задачите на гимназистите ще бъдат изпратени на организаторите на състезанието в София, каза директорът.
Национална комисия, в чийто
състав влизат академични преподаватели, ще определи победителите.
„Участието на нашите ученици в състезанието е предизвикателство. Аз винаги им казвам – вие трябва още от ученическата скамейка да свиквате
да се явявате в състезания, защото в условията на този глобален свят трябва да се възпитавате като знаещи и като
можещи и като лидери”, каза Кристияна Иванова. Тя благодари на Регионалното управление на образованието за
гласуването доверие възпитаници на ПГЗ „Тодор Рачински”
да участват в националната
математическа надпревара.

Валентин Димитров с важна визита при министъра
на регионалното развитие Гроздан Караджов

Целият път Генерал Тошево –
Кардам, общо около 12 км, ще
бъде довършен до края на годината. Това стана ясно след срещата между министъра на реги-

оналното развитие Гроздан Караджов и кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров. В срещата са участвали още Албена
Симеонова, бивш депутат от До-

брич и член на „Зелено движение“, както и Димитър Франгов.
Министър Гроздан Караджов
се ангажира със задачата да бъде проектирано кръгово дви-

Валентин Димитров на среща с Гроздан Караджов. Обсъдени бяха проблемите по някои от пътните
артерии в общината.

жение на едно от най-опасните кръстовища в община Генерал Тошево край село Петлешково. Става въпрос за кръстовището, където се пресичат пътищата
Генерал Тошево – Балчик и селата Методиево – Малина. Според
кмета на добруджанската община Валентин Димитров, очакванията са кръговото движение да
бъде изпълнено през 2023 година.
На срещата министър Гроздан
Караджов е бил запознат и със
състоянието на други две силно
компрометирани пътни отсечки
в общината. Това са Генерал Тошево – село Изворово с дължина
12 км и село Кардам – село Спасово с дължина 17,7 км. Това са
все пътища, които в момента са
в окаяно състояние и които имат
работни проекти за ремонт. Министърът даде принципно обещание двата пътя да бъдат включени в бюджета за тази година.

Нови противоепидемични мерки влизат в
сила в област Добрич от 7 февруари

Със Заповед на директора на
РЗИ – Добрич от 00:00 часа на 7
февруари се въвеждат противоепидемични мерки на територията на областта. Решението
за тях беше взето на заседание
на Областния координационен
щаб, на който д-р Светла Ангелова, посочи, че в областта продължава да расте броят на новозаразените.
Със заповедта се въвеждат
следните временни противоепидемични мерки на територията
на област Добрич, считано от
00:00 часа на 07.02.2022 г.:
1. Преустановяване провеждането на занимания по интереси, с изключение на занимания-

та по интереси в рамките на целодневната организация, които
се провеждат без смесване на
ученици от различни паралелки в училищата от всички общини на област Добрич, с изключение на община Крушари.
2. Преустановяване присъствения учебен процес за 50 %
от паралелките от пети, шести,
осми, девети, десети и единадесети клас в общини Добрич,
Балчик, Каварна и Шабла. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици
се организира със заповед на
министъра на образованието и
науката.
3. Преустановяване посеще-

нията на непълнолетни лица в
търговските центрове тип МОЛ,
кина, клубове, включително
компютърни зали, заведения за
хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към
местата за настаняване, без законен настойник (родител или
друго лице, полагащо грижи за
непълнолетния).
4. Ограничение до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейностите със
значение за общественото здраве (всички обекти с обществено
предназначение, фитнес зали,
игрални зали, зали за концерти
и спортни мероприятия, заведе-

ния за хранене и развлечения и
др.), при спазване на подхода
със „Зелен сертификат“.
5. Работно време до 22 часа за игралните зали, казината и заведенията за хранене и
развлечения по смисъла на чл.
124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за
настаняване, при спазване на
подхода със „Зелен сертификат“.
Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат
променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област
Добрич.

В началото на месец февруари приключи VIII Национален литературен конкурс „И
децата покоряват светове. Покажи, че можеш!“ 2021 г. на тема „Когато утре стане днес“. В конкурса,
организиран от Фондация „Шанс за децата
и природата на България“, със свои творби
се включиха 72 младежи от над 40 населени
места в страната.
Желязко Михайлов
Желязко Михайлов спечели първа от град Генерал Тошенаграда с прекрасния си стих.
во (на 16 години, ученик в ПГ по земеделие „Тодор Рачински), спечели
първа награда в категория „Поезия“ за своя стих
„Любимият ден на съдбата“.
Публикуваме на вашето внимание страхотното
произведение, с която Желязко Михайлов спечели
престижната награда.

„Любимият ден на съдбата“
Когато утре вече стане днес
и времето почука на вратата,
със страх в гласа отвръщаш „Хайде, влез!“
изпратено е, мислиш, от съдбата.
Но този път не носи ти беда
и тонът му не е хаплив и строг.
То тук е, за да подаде ръка,
разказвайки ти нов за теб урок.
Че няма нужда ти да чакаш слънце
и сетне да започнеш да твориш.
Щом в този миг се чувстваш още зрънце,
не е ли време веч да процъфтиш?
Сега! Щом жар копнее за зефир,
да пламне буен огън и от нея!
Сега! Да викнеш с тона на пастир:
„Готов съм „утре“ днес да избледнее“
И колчем пламък лумне из душата,
да гониш всеки връх непокорим.
Без страх ще чуваш как до теб съдбата
прошепва „Този ден ми е любим!“
Когато утре вече стане днес
и времето напусне твоя свят,
с усмивка на лицето ще речеш:
„И хиляди беди не ще ме спрат“.

Неволи за овощарите

Най-голямото
притеснение за земеделските стопани
в Добруджа, които имат овощни насаждения, в момента е
топлата зима. Температурите в момента са високи, а все
още е началото на февруари.
Според специалистите това
не е никак добре, защото колкото е по-топла зимата, по рано тръгва сокодвижението в
трайните насаждения и оттам
те не издържат на минусови
температури. Ако през март
паднат драстично температурите, овошките няма да издържат. Ако зимата е студена,
те издържат по-дълго на пониски температури, но колкото по-топла е зимата, толкова
по-рано тръгва вегетацията
на растенията и те стават неустойчиви към ниски температури. Според браншовиците
притесненията на всички към
този момента са напълно нормални, но за съжаление нищо

не може да се направи в неравната битка с променящия
се климат и време.
„Застрахователите носят
риска за сланата след 20 април. До 20 април ние не сме
защитени нито от слани, нито
от мраз и всъщност едва след
20 април можем да правим някакви прогнози за реколтата.
Ако има какво да застраховаме, ще бъде добре“, заяви
пред областните медии Димитричка Търпанова, зам.-председател на Добруджанския
овощарски съюз.
Тя призна, че високите цени на торовете и препаратите
също са голям проблем за сектора и припомни, че овощарските съюзи скоро отправиха
искане към Министерски съвет и Министерството на земеделието за увеличаване сумата на държавната помощ по
превенция на трайните насаждения.
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Притеснения от измръзване на посевите
„Майстори“ на покриви
тормозят земеделските стопани в област Добрич в нов вид измамна схема

Земеделците в област Добрич се надяват да няма измръзнали посеви въпреки
притеснително ниските температури през последните
седмица-две. „В момента няма как да се разбере дали има
измръзнали пшеници и рапици, докато времето не се отпусне малко. Факт е, че имаше
температури от минус 9 градуса, което е неприятно. Хубавото в случая беше, че имаше много лека снежна покривка и не последва рязко затопляне и големи температурни

амплитуди, което допълнително би стресирало пшеницата“, коментира пред областните медии Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
„Според прогнозите през
месец февруари ще има ниски температури, но ще има
и превалявания, макар и слаби, което общо-взето е успокоително за бранша“, посочи
още тя.
Радостина Жекова припомни, че миналата година пше-

ниците замръзнаха през март,
когато мина едно голямо застудяване и тогава посевите
масово бяха пожълтели. Земеделците ще трябва да изчакат да минат февруари и март
и тогава ще има ясна картина
какво се случва с есенниците.
Състоянието на посевните
култури в големи части на Европа е останало добро в периода от началото на декември
до средата на януари, отчитат
в своя първи бюлетин за годината експертите на Европейската агенция по мониторинг

Засега посевите са в добро състояние, но въпреки това земеделците се притесняват.

Кратки новини

Млад мъж, дрогиран с амфетамин и метаамфетамин, е
засечен при проверка на униформените на 27 януари, около 12:00 часа. В град Генерал Тошево е спрян за проверка
лек автомобил „Фиат“, управляван от 27-годишен мъж. При
извършената проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за амфетамин и метаамфетамин. Задържан за срок от 24 часа. По
случая е образувано досъдебно производство.

* * *

80 акта и 27 констативни протокола са издадени след засечени бракониерски набези през първия месец на 2022 г.
21 каруци, натоварени с незаконно добита дървесина са
били конфискуваха през месец януари от горската стража,
съобщиха от СИДП. В полза на държавата са прибрани още
над 50 пространствени кубически метра дърва за огрев, автомобил, пет моторни триона и още много инструменти за
дърводобив.
Общият брой проверки, извършени през месеца от служители на 18-те стопанства в обхвата на СИДП, е 4600. Половината от тях са на ловци, а останалите – на обекти за добив на дървесина и превозни средства извършващи различни дейности в държавните горски територии. За различни
нарушения горските са съставили 80 акта и 27 констативни протокола.
За периода 24-31,01.2022г. са задържани два кубика дърва в ДГС-Генерал Тошево, две каруци и два кубика дърва за
огрев в ДЛС-Балчик. Автомобил и четири кубика дърва в
ДЛС-Шерба, както и 5 пр.м³ дърва за огрев в ДГС-Провадия.
На нарушителите заловени през седмицата са разписани 16
акта и 9 констативни протокола по ЗГ.

ОБЯВА

за вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс
Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на
отбраната на Република България са обявени 1344 вакантни длъжности в състава на сухопътни войски, определени
за приемане на служба в доброволния резерв на български
граждани освободени от военна служба, без провеждане на
конкурс както следва:
№
Военно формирование
Брой
1
в. ф. 28 330 - Смолян
119
2
в. ф. 22 220 - Сливен
213
3
в. ф. 24 490 - Асеновград
234
4
в. ф. 22 160 - Плевен
126
5
в. ф. 42 600 - Мусачево
15
6
в. ф. 34 2000 - Шумен
10
7
в. ф. 24 150 - Стара Загора
56
8
в. ф. 46 690 - Пловдив
13
9
в. ф. 26 620 - Свобода
29
10 в. ф. 28 880 - Белене
117
11 в. ф. 28 610 - София
12
12 в. ф. 26 400 - Благоевград
400
Срок за подаване на заявленията до 28.10.2022 г.
Повече информация може да получите от офиса за военен отчет към общината или на телефон: 0888/ 321 253,
както от сайтовете на Централно военно окръжие: www.
comd.bg и Министерство на отбраната: www.mod.bg. Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са
изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” №
4, ет. 4, тел. 058/664 764 и 0882/ 552 019, където се подават необходимите документи.

Заседание на Общински съвет
Продължава от предния
брой
* На основание чл.21, ал.1,
т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Постановление №
326 от 12.10.2021 г. на Министерски съвет, за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., Общински съвет Генерал Тошево, реши:
I. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да разходва предоставените допълнително по бюджета на общината средства в общ размер
на 311 772 лева по Постановление № 326 от 12.10.2021
г. на Министерски съвет, за
одобряване на допълнителни

трансфери по бюджетите на
общините за:
- Ремонт на тоалетни, находящи се на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево, ситуирани срещу Центъра за административно обслужване и
отдел „Местни данъци и такси
– до 56 000 лв.
- Текущ ремонт на апартамент в сградата н ЖП спирка
гр. Генерал Тошево за настаняване на карантинирани/диагностицирани граждани – до
62 000 лв.
- Обзавеждане, оборудване и текущ ремонт на помещения, където са ситуирани Център за административно обслужване и отдел „Местни данъци и такси“, ситуира-

на аграрните култури (MARS),
пише NIVABG. За периода на
преглед са били наблюдавани
малко по-високи от средните
за сезона температури, както
и по-обилни валежи на места,
които са оказали благотворно влияние върху развитието
на посевите които са наваксали изоставането в развитието си.
Използваните от експертите компютърни симулации
показват, че до момента не
се наблюдава измръзване на
посеви от есенните култури.
Въпреки това те изразяват
загрижеността си по отношение устойчивостта на измръзване на културите особено в региона на Черноморието. Натрупването на толеранс спрямо измръзване там
остава ниска поради меките климатични условия. Отбелязва се че валежите в региона са били предимно от
дъжд и сняг, който се е стопил, а поради ограничената
снежна покривка при евентуално застудяване има реална
опасност от измръзвания на
културите при условие че са
засети по-късно.
По материали на
областните медии

ни на 1-ви етаж в сградата на
Общинска администрация Генерал Тошево – до 52 000 лв.
- Обзавеждане и оборудване на сграда Обреден дом, находяща се в гробищен парк гр.
Генерал Тошево – до 15 000
лв.
- Закупуване на пречистватели за въздух в общи помещения в сградите на Общинска
администрация, Детски градини, Детска ясла, Медицински център, Център за работа с деца, Ученическо общежитие, Център за обществена
подкрепа, Домашен социален
патронаж – до 23 000 лв.
- Ваксинационна кампания
на служителите на общинска
администрация и второстепенните разпоредители с бю-

джет към общината в изпълнение на мерките срещу разпространението на Covid-19.
– до 28 000 лв.
- Закупуване на бързи тестове за моментен скрининг
при проявени симптоми на
служители от Общинска администрация и обслужващите социални звена – до 9 006
лева.
- Текущ ремонт на помещение в ЦДГ „Първи юни“ – до 20
000 лева.
- Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии - до 46
766 лв.
II. Посочените средства могат да се прехвърлят от едно
предложение към друго при
необходимост.
III. Възлага на кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите съгласно
закона действия.

В последната седмица на
месец януари възрастно семейство от квартал Пастир е
било измамено с над 1000 лева от мними майстори. Схемата набира популярност напоследък и всички възрастни хора трябва да бъдат много бдителни и внимателни.
Преди дни петима мъже
спрели с колата си пред дома
на Иванка и Тодор. Възрастите хора казват, че никога преди това не са ги виждали.
„Бяхме вътре и чухме, че
някой вика. Един мъж започна
да ми обяснява, че са правили
някъде ремонт и им е останала им е торба с цимент. За 25
лева щели ни подмажат капаците”, разказва Иванка. Схемата е изключително просто и
хората лесно се хващат. Мнимите майстори предлагат да
оправят дребни неща по фасадите на къщите или по покривите с техни материали,
останали от предишни ремонти и назовават ниски цени, за които хората да се хванат. След това обаче се оказва, че „излизат“ и други неща

за поправяне, а обявената цена изведнъж се оказва, че е
била за квадратен метър. Така само за няколко минути парите, които измамниците искат от хората, скачат няколко пъти.
Мъжете, които попаднали на жертвите си в Генерал
Тошево, отбелязали, че керемидите по билото на покрива
имат нужда от лек ремонт, а
на тях им останали цимент от
друга поръчка и щедро предложили услугите си. Водачът
на групата дори се представил за строителен техник.
Само след минути неканените мъже нахлули в дома им и започнали да ги увещават да ремонтират покрива
им. Последвало изнудване и в
крайна сметка си тръгнали с
над 1000 лева за почти нищо
свършено.
Тази измама се практикува на територията на цялата
страна, като от районните полицейски управления призовават хората да не се доверяват на подобни услуги, дори и
да имат нужда.

Тъжен помен
На 11 февруари 2022 г. се навършват 11 тъжни години без
нашата многообичана майка и баба Велинка Йорданова Стойкова (починала на 86 години). И на 25 февруари
2022 г. се навършват 24 години без скъпия ни баща и дядо
Иван Христов Стойков (починал на 78 години).


Мили майко и татко, вие бяхте прекрасни хора и родители. Оставихте ни незабравими спомени за щастливите дни
заедно, за добротата и обичта ви. Безкрайно много ни липсвате!
Дълбок поклон пред достойния ви живот и светлата ви памет!
Дъщеря, зет и внук

ИЗГОДНИ ОФЕРТИ

* ПРОДАВАМ твърда храна за пролетно подхранване на
пчели. Телефон за връзка: 0887/09 88 77.
* ПРОДАВАМ камина „Герганд“ с водна риза и помпа,
монтирана към нея и фуражомелка – заводска. Телефон за
връзка: 0888/67 10 32.
* ТЪРСЯ работа като болногледач на възрастни, трудноподвижни или болни хора. Имам нужния опит. Телефон за
връзка: 0893/98 95 82.
* ПРОДАВАМ дворно място в село Изворово – 3, 750 дка.
Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0886/95 13 80.
* ПРОДАВАМ къща – 90 кв. м. с дворно място – 1100 кв.
м., в село Писарово. Цена по договаряне. Телефон за връзка: 0988/91 21 93.
* ЗАМЕНЯМ срещу земеделска земя разширена обзаведена гарсониера, намираща се в бл. 1 на ул. „Ал. Димитров“,
вх. Б, ет. 2. Телефон за връзка: 0894/67 78 50.
* ПРОДАВАМ къща с двор (2 дка) в село Конаре. Телефон
за връзка: 0897/05 06 06.
В редакцията на вестник „Добруджански глас“ – в сградата на Община Генерал Тошево, стая 402, етаж 4, може да
пуснете своите обяви за покупка или продажба, както и да
рекламирате своя бизнес. Тарифите през 2021 г. остава непроменени:
Малки обяви – 5 лв./брой, за един месец;
Големи обяви и реклами – по 0.50 лв./кв. см. рекламна
площ, но не по-малко от 10.00 лв.;
Скръбни вести – по 0.50 лв./кв. см., но не по-малко от
5.00 лв.;
Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в
касата на Община Генерал Тошево и се представя на главния
редактор на вестника.
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„Спортист 2011“ с реми и загуба в първите контроли от
зимната подготовка на тима преди рестарта в Трета лига

Отборът на „Спортист
2011“ (Генерал Тошево) записа равенство и загуба в
първите си две контролни
срещи от зимната подготовка на тима преди началото на
пролетния полусезон в Североизточната Трета лига.
След края на едноседмичния лагер край морето, възпитаниците на треньорския

тандем Станимир Йорданов
– Даниел Лазаров изиграха
два приятелски двубоя. Първата среща се игра във Варна и беше срещу юношеската формация до 17 години на „Черно море“. Двубоят
завърши без победител – 0:0.
В този мач, треньорското дуо
заложи на различни игрови
формации и изпробва всич-

ки налични футболисти. На
практика не се получи кой
знае какъв двубой, който и
логично завърши без голове.
Втората среща се игра в
Добрич и беше срещу един
от опонентите на тима в Трета лига – „Устрем – Д“ (Дончево). Двубоят беше загубен
с 0:3, като тук можеха да се
видят доста повече притес-

След едноседмичния лагер край морето, футболистите на „Спортист 2011“ записаха едно реми и една
загуба в контролите преди началото на полусезона в Трета лига.

нителни знаци за треньорите. През този сезон „Устрем
– Д“ не се справя по най-добрия начин в лигата, но въпреки това тотално надигра нашите момчета. Отново бяха изпробвани различни формации и футболни
постройки. Хокейните смени даваха възможност треньорите да ротират футболистите и да ги изпробват на
различни позиции, но и това
не помогна, дори за отбелязването на почетно попадение в тази среща.
Лошото от тези два двубоя е, че тимът засега трудно създава голови положения и все още няма отбелязан гол. Успокоително е, че
сега тимът все още се намира в средата на своята подготовка. До началото на пролетния дял в шампионата,
„Спортист 2011“ ще изиграе
още две контроли – с „Рилци“ и със „Суворово“, а първият официален мач на тима
е домакинството на „Доростол“ (Силистра) на 26 февруари.

„Спортбаскет ГТ“ с втора поредна загуба през годината

Отборът на „Спортбаскет
ГТ“ (Генерал Тошево) регистрира второ последователно поражение от началото на новата 2022 година. В двубой от осмия кръг
на баскетболното първен-

ство в родната „Б“ Група –
Зона Изток, възпитаниците на треньора Стойо Стоев
отстъпиха на силния тим на
„Светкавица Б“ (Търговище)
с 65:101.
За разлика от първия дву-

бой между двата отбора,
който се игра по-рано през
сезона и който приключи с
успех за отбора от Генерал
Тошево с 71:62, сега в срещата липсваше всяка интрига. „Светкавиците“ изигра-

Баскетболистите на „Спортбаскет ГТ“ с нова загуба в „Б“ Група.

ха много солидно срещата,
бързо натрупаха недостижима преднина през първите две четвъртини и по този начин си гарантираха пета победа от началото за сезона за временното четвърто място в таблицата.
Още един много силен мач
за „Спортбаскет ГТ“ изигра
Живко Желев, който завърши с впечатляващите 31 точки. Само неговата добра игра обаче беше крайно недостатъчна за нещо повече, спечелено от този двубой.
След това поражение отборът на „Спортбаскет ГТ“
остана на 5 място във временното класиране с актив от 11 точки (3 победи и
5 загуби). Убедителен лидер
е съставът на „Ънстопабъл
Б“ (Добрич), който има пълен актив от 16 точки след
8 двубоя. В следващия кръг
на първенството, на 12 февруари (събота), „Спортбаскет ГТ“ играе с „Шоутайм
Б“ (Шумен).

Времето е благоприятно за есенниците и те се развиват

В началото на месец февруари всички есенници в
Добруджа се развиват добре, времето е благоприятно, а снегът прави ситуацията още по-добра. Заключението беше направено в края на
миналата седмица от проф.
Иван Киряков, селекционер
в Добруджански земеделски
институт, край град Генерал
Тошево.
„Досега нямахме много ниски температури, всъщност
те слязоха до минус 7-8 градуса, но преди това нямаше

затопляне. Проблем щеше да
бъде ако се затопли например в рамките на седмица до
плюс 10 градуса и посевите
излязат от закаляване. А ако
те се разкалят и ако температурите рязко паднат започват
проблемите. Но такива условия досега нямаше“, посочи
проф. Иван Киряков.
Посевите са на различен
етап от развитието си, в зависимост от това кога е била сеитбата им. „Някои влязоха в зимата на два-три листа, други във фаза братене.

Да не забравяме, че тази стопанска година сеитбата продължи до края на ноември.
Засега няма опасност от измръзване. Имаше достатъчно
влага в почвата, а когато това
е факт растенията издържат
на много по-ниски температури. Защото самата влага не
дава възможност за рязко измръзване. Когато е суха почвата ниските температури
имат по-голямо влияние, отколкото ако самата почва е
влажна“, обясни още професорът.

Той казва, че сега е важно
да няма големи температурни амплитуди за по-продължително време. Миналата
година през февруари-март
имало един по-топъл период,
след което температурите
паднали рязко, а растенията
не замръзнали, но се опърлили. По думите му на посевите
от българска селекция семена им трябват например две
седмици, за да се разкалят, а
на вносните – по-малко, и ако
посевите се разкалят ще има
проблеми.

Децата от Център за подкрепа и личностно
развитие – Център за работа с деца в града,
продължават със своите ежедневни извънкласни занимания по различните, тематични клубове. В кръжок „Сръчни ръце“ децата
изработиха уникални макети на миниатюрни
китари, с които след това си направиха забавен концерт. Преди това учениците изработиха стилизирани бухалчета и малки лъвчета. След края на ваканцията образователните часове и забавленията в центъра продължават с пълна сила.

Медицински транспорт на
болни в страната и чужбина
Извършваме специализиран транспорт на
болни и трудноподвижни хора с частна линейка във Варна, страната и чужбина на най-ниски цени!
Разполагаме с мобилна лаборатория.
Предлагаме домашно посещение от квалифицирано медицинско лице, за извършване на манипулации при нужда, предоставяме
консултации за настаняване в болнични заведения.
За допълнителна информация, може да
се свържете с нас на посочените телефони:
0879/16 24 00 и 0879/16 24 01.

НЧ „Светлина – 1941“
с подкрепата на Община Генерал Тошево, по повод 14
февруари – „Трифон Зарезан“ обявява конкурс за най-добро домашно вино.
Мострите за участие ще се приемат на 7, 8, 9 и 10 февруари 2022 година от 09:00 до 17:30 часа в читалището.
Както всяка година и сега конкурсът ще бъде анонимен.
Всеки участник получава номер на своята бутилка вино.
Компетентно жури ще оценява всички участниците, предоставили мостри на бяло и червено вино и розе. Журито ще се събере на 10 февруари, а наградените ще бъдат
обявени на 14 февруари – на семпла церемония по повод
празника „Трифон Зарезан“.
Очакваме ви, майстори винари!

Доза смях
Вървят две бели мечки. Едната пита:
- Абе, ти сигурна ли си, че сме бели мечки?
- Ами да, ето козината ни е бяла, мечки сме…
Вървят… Първата пак пита:
- Абе, ти сигурна ли си, че сме бели мечки?
- Да, ето наоколо сняг, на Северния полюс
сме.. А ти защо питаш?
- М-много ми е студено…

* * *

Следовател пита обвиняем:
- Виждал ли си този нож?
- Виждал съм го.
- Най-после призна!
- Нищо не съм признал! – казва спокойно обвиняемият. - Това е ножът, който ми показвате
вече трета седмица...

